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 Bakgrunn 

Sykehuspartner HF ble i Foretaksmøte 31. mai 2017 bedt om å utrede mulige alternativer for 
etablering av modernisert IKT infrastruktur innenfor kontrakt med DXC. I Sykehuspartner HF 
styresak 47 den 5. juli 2017, ble det besluttet å utrede et alternativ som innebærer å videreføre 
kontrakten med DXC, men med endrede forutsetninger for å forsterke informasjonssikkerheten i 
de forskjellige fasene av moderniseringen. For å svare på oppdraget har Sykehuspartner HF 
utarbeidet en utredningsrapport. Dette dokumentet gjengir hovedtrekkene fra 
utredningsrapporten. Dokumentet er skrevet som et selvstendig dokument og det kan være 
mindre avvik mellom utredningsrapporten og dette dokumentet. 

 Utredningsprosessen 

Utredningsarbeidet er blitt organisert og gjennomført som et prosjekt. Prosjektorganisasjonen 
har dekket alle fagområder innen moderniseringsprogrammet, samt kontraktstyring, 
kostnadsstyring og planlegging.  

Prosjektdeltakerne har vært en kombinasjon av Sykehuspartner HFs linjeressurser og 
konsulenter med erfaring fra iMod-programmet, samt representanter fra OUS.  

I utredningsarbeidet har Sykehuspartner HF lagt vekt på en god og åpen dialog med ansatte og 
de tillitsvalgtes utvalgte representanter. Tillitsvalgte har også vært representert med tre 
tillitsvalgte i interimporteføljestyret. Det har i tillegg vært etablert en referansegruppe bestående 
av representanter fra ledelse, hovedtillitsvalgte og fagfolk. Hovedtillitsvalgte har kommet med 
innspill til prosjektdeltakere i utredningsarbeidet av videreføring av kontrakt, og flere av disse 
ressursene er oppnevnt av linjeledere.  

 Mål med moderniseringsprogrammet 

Modernisering er benyttet både som navn 'moderniseringsprogrammet' og som funksjon 
'modernisering'. Modernisering er ikke kun utskifting av maskinvare. En viktigere del av 
moderniseringen går eksempelvis på økt bruk av virtualisering, standardisering av infrastruktur 
og infrastrukturrettet programvare samt en plattform som legger til rette for automatisering. 

I forarbeidene til anskaffelsesprosessen ble det definert fire hovedmål for moderniseringen og 
anskaffelsen («SPIIS ISFT – Tender Instruction, Invitation to Submit Final Tender»): 

 Forbedret organisatorisk smidighet:  
Økende og varierende krav, raske endringer i teknologi og stort behov for utskiftninger 
krever at Helse Sør-Øst raskt tilpasser seg nye utfordringer. Sykehuspartner HF skal med 
hjelp av strategisk partner bidra til å akselerere moderniseringen avforetaksgruppens IT-
infrastruktur og nødvendig applikasjonsmigrasjon.  

 Forbedret tjenestekvalitet:  
Sykehuspartner HF skal med hjelp av strategisk leverandør bedre kvalitet på tjenestene. 
Dagens legacy-plattformer øker risikoen for kritiske feil og redusert kvalitet på tjenestene. 

 Kostnadseffektivitet:  
Strategisk partner skal muliggjøre kontinuerlige kostnadseffektivitetsgevinster gjennom 
skala, standardisering og industrialisering, noe som vil resultere i betydelige reduksjoner 
mot dagens kostnadsnivå. 

 Forbedret kostnadsforutsigbarhet og bærekraft:  
Kostnaden for å drifte og modernisere foretaksgruppen sin IT-infrastruktur har en 
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kostnadsutvikling som ikke kan opprettholdes. Strategisk partner skal støtte Sykehuspartner 
HF i å etablere en bærekraftig kostnadsmodell. 

 Hovedtrekk i leveranser og leveranseplan 

 

 

Sykehuspartner HF beholder drift av eksisterende infrastruktur (Current Mode of Operation - 
CMO). Konsortiet vil bygge ny infrastruktur (Future Mode of Operation – FMO), standardisert og 
med omforente sikkerhetsmekanismer. Sykehuspartner HF og DXC vil deretter flytte hver enkelt 
tjeneste fra CMO til FMO. For hver tjeneste vil man vurdere eksisterende og fremtidig risikonivå. 
Når risikoen er kjent, vil Sykehuspartner HF innhente aksept fra de enkelte helseforetak for å 
migrere tjenesten til FMO. 

Overordnet tidsplan for DXC transformasjon er utvidet til like over 4 år.  Utover dette er det 
gjenstående aktiviteter i Sykehuspartner HFs nettverksprosjekter som strekker seg ut 4. kvartal 
2023. Se også punkt 4.6. 

4.1. Beskrivelse av løsningsforslaget  

Løsningsforslaget er bygget på leveranser fra DXC basert på flere endringsordre. DXC leverte et 
løsningsforslag 30. november 2017. Det var en del forhold knyttet til løsningsforslaget som 
krevde ytterligere avklaringer, dette arbeidet pågikk fram til mars 2018. Dette løsningsforslaget 
inneholdt en rekke endinger sett i forhold til opprinnelig kontrakt. I løsningsforslaget reduseres 
omfanget av  eksponering av sensitive data inkludert  helseopplysninger for DXCs ansatte i 
forhold til opprinnelig kontrakt. Løsningsforslaget fra 30. november 2017 inneholder blant annet 
følgende endringer: 

 Sykehuspartner HF drifter dagens infrastruktur. Dette gir mindre tilganger til DXCs 
ansatte slik at de i mindre grad eksponeres for helseopplysninger, mens Sykehuspartner 
HFs ansatte og innleide ressurser  beholder tilganger med eksponering.  DXC drifter kun 
modernisert løsning (FMO) der kontrollen med tilganger skal vesentlig forbedres og 
eksponering for sensitive data skal reduseres.  

 I nytt tilbud fra DXC gjennomføres prosjektet med tekniske løsninger for sterkere 
tilgangsstyring, og dette gir Sykehuspartner HF bedre kontroll og styring på hvilke 
ressurser hos DXC som kan eksponeres for hva. 

 Den reviderte løsningen inneholder en fleksibilitet for de ansatte basert på et 
frivillighetsprinsipp for overgang til DXC. Ansatte som har arbeidsoppgaver som tilsier at 
de har rett på stilling når ansvaret for driften overføres, velger selv om de vil gå over til 
DXC eller bli i Sykehuspartner HF.  
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Den første besvarelsen på endringsordren ble vurdert til å ha risiko i en beredskapssituasjon, 
blant annet ved mangel på lokal kapasitet til beredskap, og utfordringer knyttet til muligheter for 
innsyn i nettverkstrafikk. For å redusere risiko i løsningsforslaget ba Sykehuspartner HF DXC 
utrede ytterligere risikoreduserende tiltak. I løsningsforslaget er databehandling gjennom 
transformasjonsfasen lagt til EØS, et beredskapssenter i Norge er foreslått, og Sykehuspartner HF 
beholder ansvar for moderniseringen av ny nettverksinfrastruktur. 

Nåværende løsningsforslag foreslås levert gjennom et program som omfatter modernisering og 
drift av IKT infrastrukturtjenester innenfor områdene datasenter, arbeidsflate, nettverk og 
telekom .  

Kontrakten omhandler drift av standardiserte infrastrukturtjenester. Tjenestene tilrettelegger 
for Sykehuspartner HF sin drift av applikasjoner og andre IKT-tjenester i lagene over.  

Infrastrukturtjenestene er i all hovedsak spesifisert på et tjeneste-nivå (Infrastructure as a 
Service - IaaS). Mellom sluttbrukerapplikasjoner og infrastrukturtjenester, er det et sett av 
applikasjonsnære felleskomponenter (bl.a. integrasjons- og IAM-løsninger). Disse er primært 
Sykehuspartner HF sitt ansvar, men komponentene har sterke avhengigheter til infrastrukturen 
og etableres samtidig med den moderniserte og standardiserte infrastrukturplattformen. 

 

 

4.2. Sikker og stabil drift 

Revidert løsning skiller seg fra opprinnelig plan ved at transisjons-fasen (Transition Mode of 
Operation – TMO) tas ut av prosjektet, og at Sykehuspartner HF fortsetter å drifte CMO. 
Operasjonelt ansvar vil først overføres til DXC når en tilsvarende, modernisert FMO-tjeneste er 
etablert i DXC sitt datasenter. Overføring av tjenester vil derfor skje etappevis. 

Driftsansvaret for CMO forutsetter at nødvendig personell, drifts- og investeringsmidler er 
tilgjengelig for å opprettholde sikker og stabil drift. Sykehuspartner HF må videreføre lisens- og 
vedlikeholdsavtaler og foreta nødvendige re-investeringer for skalering av eksisterende 
løsninger og nødvendige oppgraderinger. I tillegg må Sykehuspartner HF beholde eksisterende 
vaktlag og gjennomføre kritiske prosjekter i CMO. 
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Utrulling av klienter og migrering  av tjenester og applikasjoner til FMO vil gradvis redusere 
omfang og ansvar i Sykehuspartner HF sin CMO-drift. Dette vil redusere behovet for kapasitet 
innenfor CMO-tjenestene. Det er imidlertid ikke et en-til-en forhold mellom overførte tjenester til 
FMO og redusert behov for kapasitet til drift av CMO-tjenester. Så lenge det finnes tjenester i 
CMO vil dette kreve både personell, drifts- og investeringsmidler for å opprettholde sikker og 
stabil drift. Behovet for investeringsmidler vil kunne reduseres gjennom gjenbruk av utstyr 
frigjort gjennom transformasjonen. 

Det vil kreves kompetanseoverføring fra CMO til FMO driftspersonell, men også den andre veien. 
Dette vil kreve økt ressursbruk inntil alle tjenestene er lagt over til FMO. 

For å håndtere utfordringene, er det planlagt en rekke tiltak for å sikre kontroll med 
tjenesteproduksjon (utdypes nærmere i risikokapitlet): 

 Service Management delprosjektet vil etablere grensesnitt mellom prosesser og verktøy 
for å sikre en god samhandling på tvers av partene og fagområdene, gjennom et felles 
styringsregime på strategisk, taktisk og operativt nivå. I tillegg vil det innføres 
et Enhanced Service Management Integration Layer (ESMIL) som en felles operativ 
funksjon mellom Sykehuspartner HF og DXC. ESMIL vil sikre nødvendig samhandling ved 
feilløsing og endringshåndtering. 

 Kvalitetssikre budsjett for CMO drift og sørge for at behov blir synliggjort. 
 Styrket planlegging og styring av migreringsarbeidet for å redusere faren for 

driftsproblemer ved migrering og driftssetting av tjenester til FMO. 
 Sikre tilstrekkelig antall driftsressurser (beskrevet nærmere under HR). 
 

Sykehuspartner HF håndterer i dag leveranser fra ulike leverandører både for infrastruktur- og 
applikasjonstjenester, og valget av én stor leverandør fremfor en rekke små bidrar til å redusere 
kompleksiteten. Med de ovennevnte forutsetninger og planlagte tiltak vurderes sikker og stabil 
drift til å kunne ivaretas innenfor en akseptert risikoprofil som beskrevet i risikovurderingen av 
programmet. 

4.3. HR 

Alternativet skiller seg fra opprinnelig plan ved at Sykehuspartner HF nå skal drifte CMO og det 
skal skje en gradvis overføring av tjenester over et lengre tidsrom. Det foreslås også å etablere et 
beredskapssenter i Norge, men dette ble først planlagt sent i utredningsfasen og detaljene rundt 
dette er ikke utredet.  

Innen HR er tre hovedprinsipper lagt til grunn:   

1. Personell som etter reglene om virksomhetsoverdragelse har en rett til å bli overført til 
DXC, vil kunne velge å bli værende i Sykehuspartner HF (frivillighet). Medarbeidere som 
takker nei til å bli overført til DXC vil fortsette sitt arbeidsforhold i Sykehuspartner HF, 
men må påregne endrede arbeidsoppgaver i tråd med virksomhetens behov.  

2. Personell som overføres til DXC vil beholde sine rettigheter i tråd med kapittel 16 i 
arbeidsmiljøloven og HR-kravene i kontrakten.  

3. Personell som overføres til DXC i tråd med reglene om virksomhetsoverdragelse vil bli 
kompensert for et beregnet pensjonstap etter tidligere vedtatt kompensasjonsmodell.  

Dette er tilsvarende prinsipper som ble lagt til grunn i opprinnelig plan med unntak av retten til å 
bli værende i Sykehuspartner HF (frivillighet). Selv om prinsippene i all hovedsak er de samme, 
er det stor praktisk forskjell på opprinnelig plan og dette alternativet da det ikke lengre er 
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planlagt å gjennomføre én samlet overdragelse med overføring av operasjonelt ansvar og 
tilhørende personell.  

HR har i utredningen fått flere innspill fra linjen, blant annet om risiko som omtales i 
risikoregisteret. Detaljplanleggingen innen HR vil først kunne skje etter beslutning. 

Ved en tett og åpen dialog med ansatte, ledere og tillitsvalgte og et godt samarbeid med DXC er 
vår konklusjon at aktivitetene som kreves innen HR er gjennomførbare. Risikoer må følges opp, 
og tiltak iverksettes ved behov.  God planlegging allerede fra oppstart samt at Sykehuspartner HF 
og DXC har tilstrekkelig med HR-ressurser med riktig kompetanse vil være viktige 
suksessfaktorer.   

4.4. Fleksibilitet i forhold til å møte fremtidige behov   

Overordnet løsningsforslag fra DXC beskriver en oppdatert, standardisert, sentralisert og 
automatisert infrastrukturplattform. Løsningsforslaget fra DXC har til hensikt å ta 
foretaksgruppen ut av dagens heterogene og til dels utdaterte infrastrukturmiljø. Moderniserte 
infrastrukturtjenester er avhengig av at standardiserte tjenester og applikasjoner har en 
tilstrekkelig modenhet for å utnytte plattformens kapabiliteter. Modernisering av 
infrastrukturen er dermed en driver for den totale moderniseringen av Helse Sør-Øst sin IKT-
plattform, og skal sikre at den vil bli tilrettelagt for fremtidige behov.  

Beskrevet løsning gir økt fleksibilitet med blant annet løsning for mobilitet i workspace-området 
og dynamisk soning i hosting-området. Noen fremtidige behov, som for eksempel offentlige 
skytjenester, vil kreve tillegg i kontrakten med DXC eller leveranser fra andre leverandører. 

Andre fremtidige behov løses primært i applikasjons- og plattformlaget (som Sykehuspartner HF 
har ansvaret for). Samtidig vil realisering av fremtidige behov i omfang for kontrakten være 
avhengig av at DXC leverer tjenestene til konkurransedyktige betingelser. Dette innebærer 
endringer som i dag ikke er kjent og dermed ikke tilstrekkelig definert i foreliggende versjon av 
DXC-kontrakten. Tjenester i DXC-kontrakten kan ikke avbestilles uten en kostnad. 

4.5. Gjennomføringsevne 

Modernisering av infrastrukturen i Helse Sør-Øst og migrering av applikasjonsporteføljen, er en 
omfattende, kompleks og langvarig oppgave.  

For å gjennomføre IKT-infrastrukturmodernisering og -standardisering i foretaksgruppen er det 
avgjørende å styrke organiseringen og styringen på fire hovedområder som må sees i 
sammenheng:  

 Overordnet organiserings- og styringsmodell  
 Organisering av eierstyring og styringsstruktur  
 Overordnet gjennomførings- og styringsprosess  
 Programorganisasjon med kapasitet og kompetanse  

Programmet bemannes med nøkkelressurser med konkret erfaring fra lignende programmer i 
sammenlignbare organisasjoner, kombinert med nøkkelressurser i Sykehuspartner HF med god 
innsikt i eksisterende organisasjon og infrastruktur. 

Gjennom utredningsperioden er det blitt utarbeidet en revidert styringsstruktur og forslag til 
revidert programorganisasjon som vil sikre god styring og en trygg gjennomføring. 

I tillegg har utredningsprosjektet jobbet med å definere tiltak for å redusere risiko. De fleste av 
disse tiltakene vil moderniseringsprogrammet ta ansvaret for, mens noen må løses i samspill 
mellom Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner HF og foretakene.  
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Gjennom å beslutte oppstart av programmet forutsettes det at partene forplikter seg til å 
gjennomføre sine tiltak. Disse tiltakene vil bli fulgt opp av programmet, da disse vil være viktige 
forutsetninger for programmets gjennomføringsevne.  

De involverte organisasjoner og beslutningstagere må forvente at programmet blir krevende, og 
må være forberedt på å aktivt støtte programmet i gjennomføringsfasen. Gitt rammebetingelser, 
mandat og iverksettelse av risikoreduserende tiltak, vil programmet kunne gjennomføres og mål 
oppnås. 

4.6. Tidslinjen 

Tidslinjen for programmet starter ved kontraktsignering og vil forskyve seg tilsvarende . Det er 
identifisert enkelte prosjekter som krever en tidligere oppstart enn programstart for øvrig. Totalt 
programperiode for DXCs transformasjonsperiode er 49 måneder. Utover dette er det 
gjenstående aktiviteter i Sykehuspartner HFs nettverksprosjekter som strekker seg ut 4. kvartal 
2023. 

  

 

Overordnet tidsplan for DXC transformasjon er utvidet til like over 4 år for å gjøre den mer 
realistisk i forhold til å hensynta interne prosjekter i Sykehuspartner HF og at utredningen har 
vist at opprinnelig plan var for ambisiøs. I løpet av denne perioden vil tjenester suksessivt bli tatt 
over og levert av DXC. Dette er ett år mer enn i opprinnelig plan, og kommer i tillegg til den 
perioden moderniserings-programmet har vært i bero. Utredningen vurderer at tiden satt av til 
DXC sine aktiviteter i denne planen er tilstrekkelig. Tiden satt av til Sykehuspartner HF sine 
aktiviteter er re-planlagt på et overordnet nivå, og mer tid er satt av der de fagansvarlige har sett 
behov. Programmet vil bli gjennomført etter standard program- og prosjektmetodikk hos 
Sykehuspartner HF der man detaljerer plan suksessivt i parallell med gjennomføring. Gjennom 
en detaljering ligger det også et potensiale for å korte ned gjennomføringstid. Kortere 
gjennomføring gir relativt store økte nytteeffekter 

Milepæler: 

 Måned 0 Kontraktsignering og start tidlige prosjekt 
 Måned 3 Programstart 
 Måned 16 Første tjenester Hosting 
 Måned 21 Første tjenester Workspace 
 Måned 49 DXC transformasjon ferdig 
 Måned 56 Program slutt 

4.7. Risiko for programgjennomføring 

Gjennom dokumentet er det beskrevet implikasjoner for å overskride tid, kostnad og kvalitet. 
Dette er også beskrevet i risikoregisteret, og oppsummert under: 
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Tid 

 Gjennomføringstid er re-planlagt gjennom utredningsarbeidet. Dette gir en langsommere 
oppskalering av prosjektene, og en lengre tid til selve transformasjonen. Det er likevel 
mulig at transformasjonen kan bli forsinket, blant annet på grunn av avhengigheter til 
applikasjonsmigrering, serveroppgraderinger mv. 

Kostnad 

 Det er utført en analyse av vesentlige finansielle risikoer. Scenarioet med størst 
finansielle implikasjoner innebærer at en betydelig andel applikasjoner ikke kan 
migreres og blir dermed gjenværende i CMO. Dette vil gi høyere kostnad for 
opprettholdelse av CMO, samt dyrere FMO grunnet reduserte volum (redusert 
ibruktakelse).     

 Det er satt av risikoavsetning for å håndtere restrisikoen (og andre uforutsette 
hendelser) som programmet ikke har budsjettert for. P15/P85 analyse av kostnadene 
viser at ekstreme utslag kan gi betydelig kostnadskonsekvenser ut over 
risikoavsetningen. 

Kvalitet 

 Endring utgjør alltid en risiko for feilsituasjoner. IKT-kritiske hendelser er vurdert til å 
kunne ha en midlertidig økning på opptil 20-30% under migrering- og transformasjons-
aktiviteter (jamfør konsekvenskategoriene beskrevet i vedlegg 0). Samdrift mellom DXC 
og Sykehuspartner HF vil også kunne øke løsningstiden på hendelser. Etter 
transformasjon er mengden IKT-kritiske hendelser ventet å være lavere i FMO enn for 
CMO.  

 Foretakene skal i siste instans gi aksept for alle planlagte endringer slik at man avdekker 
og unngår endringer som kan gi negativ konsekvens for pasientbehandling. Foretakene 
kan gjennom dette ha en svært sterk innflytelse på programmet og dets fremdrift. 

Omdømme 

 Negativ oppmerksomhet fra medier og politisk hold kan forekomme. Endringsledelse og 
god kommunikasjonsplanlegging, tydelig og konsistent kommunikasjon om målbildet, og 
åpenhet rundt programmet og prosessen er tiltak som ventes å redusere denne risikoen. 

 

Risikobildet er rødt før tiltak 

Størrelsen og mengden av de planlagte programaktivitetene, i tillegg til en ambisiøs tidsplan for å 
oppnå ønsket gevinstuttak, gjør at alle aggregerte risikoer i programmet har høy risiko (rød 
risiko) før tiltak settes inn. 

Risikobildet for programgjennomføringen før tiltak er vist i risikomatrisen under 
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To risikoer er også plassert nær øverste kategori for sannsynlighet og konsekvens, hvorav begge 
omfatter forhold som vil ligge utenfor programmets mandat:  

A) I tråd med erfaringer fra iMod og PwC-rapporten vil Sykehuspartner HF tydeliggjøre krav til 
mandat og eierstyringsmodell som er nødvendig for å gjennomføre programmet og få dette 
forankret i foretaksgruppen. Dette innebærer å definere hvor og på hvilket nivå i 
foretaksgruppen ulike beslutninger skal tas, og av hvem. Målet med tiltaksområdet er å sikre en 
smidig håndtering av foretakenes implisitte vetorett slik at gjennomføring av programmet skal 
være mulig i henhold til plan. 

I) Moderniseringsprogrammet trenger leveranser fra en rekke endringsprogrammer og 
prosjekter (f.eks. ISOP, ASK) som er eksterne til moderniseringsprogrammet, de ligger dermed 
på kritisk linje for framdrift. Risikoene for eksterne avhengigheter peker i stor grad på at 
moderniseringsprogrammet har begrenset mandat til å påvirke gjennomføringen av disse. 
Programmet vil aktivt følge opp og koordinere seg mot disse kritiske avhengighetene, men det vil 
være ytterligere risikoreduserende dersom programmet får nødvendige mandat for å styre 
kritiske avhengigheter. 

De andre resterende risikoene vil også kreve nøye kontroll av tiltaksimplementering. Mange 
tiltak har utførende enhet utenfor programmet, så programmet må ha mandat til å følge opp 
tiltaksansvarlige enheter for å sikre fremdrift. 

 

 Risikobildet vurderes til gult etter vellykket implementering av tiltak 

For å flytte risikoene ut av rød sone må mange tiltak være implementert før kontraktsignering, 
noen må være implementert før oppstart, mens andre krever tiltak som kan etableres underveis i 
programmet. Flere tiltak må settes inn hvis de opprinnelige tiltakene ikke virker. 

Hvis tiltaksplanen blir fulgt av alle som får tildelt et tiltak, og tiltakene virker som forventet, så 
viser risikovurderingen av restrisikoen er redusert fra høyt (rødt) til middels (gult) risikonivå.  

Risikobildet etter tiltak er vist i figuren under 
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Aggregerte risikoer, før og etter tiltak, viser at risikonivået er middels hvis alle tiltak i tiltaksplanen 
gjennomføres som planlagt, og at tiltakene har forventet effekt. Stiplede sirkler viser risiko før tiltak, de hvite 
kulene viser risikoen etter tiltak 

Tiltakene må følges opp for å vite om risikoene er forsvarlig håndtert 

Programmet vil ta initiativ til og følge opp at tiltak i som iverksettes ved programmets oppstart 
slik at akseptabelt risikonivå oppnås.  Eierstyringen utfordres, samhandlingsmønstre i 
foretaksgruppen utfordres og det vil kreve tett oppfølging av tiltaksansvarlige, som kan bli en 
utfordring for vante organisatoriske hierarkier. 

For å vite om tiltakene faktisk er utført og for å være sikker på at de virker som tenkt, vil 
programmet etablere et regime for oppfølging av tiltakene.  

 Informasjonssikkerhet og personvern 

5.1. Generelle forhold knyttet til tjenesteutsetting og tilgang til personopplysninger og 
sensitive personopplysninger 

Et helt sentralt spørsmål knyttet til tjenesteutsetting, er spørsmålet om tilganger til 
personopplysninger og sensitive personopplysninger, herunder tilgang til helseopplysninger. 

På grunn av applikasjonsporteføljens beskaffenhet vil driftspersonell med utvidede tilganger ha 
tilgang til helseopplysninger, uten at dette er direkte knyttet til forhold som sårbarheter, 
svakheter, feil eller mangler i selve infrastrukturen. Dette vil også gjelde etter modernisering.  
Tilganger for leverandører er omtalt i rapport IE-1012 fra direktoratet for eHelse 
(Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse- og omsorgstjenesten), blant 
annet ved «Dersom tjenesteutsettingen medfører at leverandøren trenger tilgang til 
pasientinformasjon, gjennomfører aktørene risikovurderinger knyttet til dette og inngår 
databehandleravtale før databehandling kan starte og tilganger kan gis.»  Det er helseforetakene 
som på selvstendig grunnlag må akseptere risikoen knyttet til dette.  

5.2. Vurdering av løsningsforslaget 

Det er ikke avdekket risiko som direkte er til hinder for at forutsetning om 

informasjonssikkerhet og personvern kan innfris, men den vesentlige risiko som er avdekket må 

håndteres rettidig før forutsetningen kan sies å være innfridd. Flere fagmiljøer har ytret seg 
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negative i forhold til tjenesteutsetting av infrastruktur før standardisering og modernisering er 

gjennomført, og dette anses som en risikofaktor som må adresseres tidlig. Løsningen er 

overordnet beskrevet og det gjør at også vurdering av risiko er gjennomført på et overordnet 

nivå. Det er  nødvendig å følge opp videre detaljering av løsningen med løpende oppdatering av 

risikovurdering og påfølgende risikohåndtering. Utredningen har vurdert risiko for eksponering 

av sensitive personopplysninger til ansatte hos leverandøren og i Sykehuspartner HF.  

Ved involvering av leverandør som skal være databehandler for det totale omfang av 

personopplysninger som behandles i Helse Sør-Øst, og når denne leverandøren involverer egne 

underleverandører i databehandlingen, økes eksponering av opplysningene vesentlig. I revidert 

forslag til gjennomføring vil leverandøren fortsatt være databehandler og det innebærer at de vil 

behandle opplysninger om pasienter og ansatte, men leverandøren vil nå begrense 

databehandling til å skje innenfor EØS-området i tranformasjonsfasen. Siden ansatte i 

Sykehuspartner HF vil ha reduserte tilganger til FMO vurderes det at eksponering av 

opplysninger om pasienter og ansatte vil reduseres i takt med overføring til FMO.  

Sykehuspartner HF har gjennomført en revisjon av leverandøren hvor forhold knyttet til 

relasjoner mellom virksomheter ble adressert. Resultatet fra revisjonen viser at leverandøren 

har implementert internkontroll som skal sikre at formelle rammer knyttet til 

underleverandører er på plass, men at dette ikke er etablert ennå for kontrakten med 

Sykehuspartner HF. Dette vil utbedres under gjennomføring, før leverandøren involveres i 

databehandling. Mangel på avtaler mellom virksomheter hos leverandøren og leverandørens  

underleverandører, samt mangel på oversikt over selskapsstrukturer hos leverandøren og 

leverandørens  underleverandører gir også økt risiko for at databehandling vil forekomme 

utenfor godkjente territorier, som tredjeland. Alle tilganger til CMO for IKT-personell skal styres 

gjennom Sykehuspartner HF sin PAM-tjeneste (priviligert tilgangsstyring) som er under 

innføring. Styring av leverandørens tilganger til FMO er styrket ved at leverandørens PAM får 

utvidet virkeområde til å gjelde all tilgang. Det er utarbeidet et felles målbilde om at 

Sykehuspartner HF skal levere PAM for både CMO og FMO.  

Sykehuspartner HF har satt i gang en rekke tiltak for å imøtekomme de nye kravene i GDPR (jmfr. 

sak 034-2018). Første fase har fokus på kartlegging og implementering av de mest kritiske 

tiltakene. Som del av dette kartlegges eksisterende avvik på dokumentasjonskrav, herunder en 
oversikt over hvilke tjenester som trenger oppdaterte databehandleravtaler, tjenestebeskrivelser 

og ROS. Arbeidet er omfattende fordi det er et stort volum av tjenester med ulik grad av 

kompleksitet involvert, fordi Sykehuspartner HF fortsatt har tjenester uten den nødvendige 

informasjonen og fordi innsamling av informasjon krever betydelig koordinering mellom 

Sykehuspartner HF og helseforetakene. Innen dettet arbeidet er ferdigstilt utfordres 

Sykehuspartner HF sin evne til å innrette internkontrollen på en hensiktsmessig måte, som 

regulert i personvernregelverket. Ved involvering av leverandør i databehandling forsterkes 

risiko fordi eksponering av informasjon øker i omfang og flere parter involveres. Når flere parter 

involveres i databehandling uten å vite hvilken informasjon som behandles vurderes det å 

svekke Sykehuspartner HF sin evne til å opprettholde et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. De 

pågående aktivitetene vil gradvis utbedre dette. 

Områder som tele- og datakommunikasjon er fortsatt under utredning. Sykehuspartner HF har 

etablert prosjekter som utreder områdene videre og når resultatet av dette foreligger kan risiko 

vurderes nærmere. Det er foreslått at Sykehuspartner HF skal beholde en større del av ansvaret 
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for datakommunikasjon og tekniske og organisatoriske grensesnitt skal etableres på en måte 

som ivaretar et tilfredsstillende sikkerhets- og kontrollnivå. 

Sykehuspartner HF har tatt tilbake et større ansvar for den totale moderniseringen av dagens 

infrastruktur. Det hviler derfor et større ansvar på Sykehuspartner HF for at tjenester som 

overføres til FMO holder et akseptabelt risikonivå. Programmet har lagt opp til å håndtere dette 

under gjennomføringen. Sykehuspartner HF vil sørge for at programmet tar et større og mer 

helhetlig ansvar for arkitektur og løsningsdesign enn under iMod. Dette fordrer at 

Sykehuspartner HF har den kompetanse og kapasitet som skal til for å opprettholde planlagt 

fremdrift samtidig som det reduserer risiko som følge av leverandørens manglende innsikt i IKT 

sin rolle i norsk spesialisthelsetjeneste, slik erfaringen var under iMod. Planlagt prosess med 

modernisering og overføring av tjenester til FMO vurderes å være ambisiøs selv om 

transformasjonsperioden er økt fra tre til fire år. Omfanget på tjenester som skal gjennom 

transformasjonen og omfanget i arbeidet som skal gjøres vurderes å være så omfattende at det 

vil innebære risiko for sikkerhetshendelser når så mange tjenester må endres på samme tid. 

Denne risikoen må veies opp mot risikoen med en evt. forlenget CMO fase.  

Erfaring fra iMod viser også at det er risiko forbundet med at kun enkelte helseforetak var 

representert i Security Board og det viste seg at de som representerte foretakene i ulik grad 

forankret beslutninger med ledelse ved foretakene de representerte. Som følge av dette ble 

helseforetakene påført risiko som de ikke var direkte involvert i saksbehandlingen av. Dette må 

adresseres ved oppstart av moderniseringsprosessen igjen fordi det er avgjørende at de 

behandlingsansvarlige blir gjort kjent med og har akseptert den risiko de til enhver tid er 

eksponert for. Prosjektet har planlagt at alle behandlingsansvarlige skal være direkte 

representert i Security Board. 

FMO bygges med et høyere sikkerhetsnivå enn CMO og leverandøren skal som utgangspunkt kun 

ha tilgang til FMO. I perioden hvor CMO og FMO eksisterer samtidig og når forvaltning, data og 

tjenester går på tvers av disse miljøene vil leverandøren ha begrenset tilgang også til CMO. I den 

samme perioden kan sårbarheter i CMO påvirke det samlede sikkerhetsnivået i FMO. For at en 

sikkerhetsmessig gevinst kan realiseres, må det etableres et tilfredsstillende sikkerhetsnivå på 

tjenester som overføres til FMO og eksponering av sårbarheter i CMO mot FMO må holdes på et 

minimum. 

 Kontraktuelle forhold og konsekvenser  

Utredning av forslag til endring av Tjenesteavtalen har foregått over en del tid og DXC sine bidrag 
er ivaretatt og sikret gjennom endringsordrene CO008, CO010 og CO012. Revisjonen har foregått 
i to omganger:  

1. Utredningen tok innledningsvis utgangspunkt i at TMO skulle tas ut av 
leveranseomfanget, dvs. at Sykehuspartner HF skulle drifte eksisterende infrastruktur 
selv. Med utgangspunkt i dette leverte DXC under CO010 reviderte kontraktsdokumenter 
og en ny prisbok 30. november 2017. 

2. I løpet av januar og februar 2018 ble bl.a. følgende nye forslag  til endringer introdusert: 

 Transformasjonen av nettverkstårnet skal skje i regi av Sykehuspartner HF.   
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 DXC skal etablere et team i Norge som skal være i stand til å levere kritiske tjenester i 
tilfelle en beredskapssituasjon.  

 Kravene innenfor telekom-tårnet tydeliggjøres.  

 Tidsplanen for transformasjonsprosjektene utvides. 

For disse endringene foreligger det ennå ingen oppdaterte avtaledokumenter eller 
oppdatert prisbok. For disse endringene har imidlertid DXC gjennomført en CO012 der de 
har utarbeidet foreløpige og overordnede prisestimater for de nevnte endringene. Disse 
prisestimatene er benyttet i kost-nytte analysen.  

I dette arbeidet vil også en del andre forhold bli innarbeidet i den reviderte Tjenesteavtalen, bl.a. 
en oppdatert metodikk for applikasjonsmigrering, reviderte spesifikasjoner for 
transformasjonsprosjektene (som følge av endringene ovenfor) og komplettering/korrigering av 
mangler i opprinnelig Tjenesteavtale. En viktig målsetning med sistnevnte er å redusere risikoen 
for fremtidige uforutsigbare endringer og tilhørende kostnader.  

I forhandlingene rundt en revidert Tjenesteavtale vil det i tillegg til å ivareta de operasjonelle og 
kommersielle forholdene, være viktig å sikre at en revidert Tjenesteavtale utarbeides og 
utformes slik at den er ihht kravene i det offentlige anskaffelsesregelverket.  

 Juridisk vurdering 

Juridisk vurdering er gitt i et eget vedlegg til dette dokumentet.  

 Økonomiske konsekvenser 

Økonomiske konsekvenser er beskrevet i et eget vedlegg til dette dokumentet.  

 Forbehold 

Det må tas forbehold om at det fortsatt gjenstår noen sentrale avklaringer som ikke er reflektert i 
utredningsrapporten dette dokumentet er bygget på.  Parallelt med denne utredningen er det 
igangsatt andre risikovurderinger og tiltak som vil kunne påvirke dette alternativet. 

Informasjonssikkerhet. Det er i denne utredningen gjennomført en evaluering av løsninger og 
mekanismer for å ivareta informasjonssikkerheten i foretaksgruppen. I tillegg gjennomføres en 
risikovurdering av tjenesteutsetting og en personvernkonsekvensvurdering. Dette inkluderer en 
prosess med de ulike helseforetakene der hvert enkelt helseforetak må akseptere restrisiko. 
Prosessen med avklaring om aksept av restrisiko vil bli ferdigstilt etter at utredningen er levert. 
Resultatet av denne prosessen vil kunne få konsekvenser for både løsningsarkitektur og 
styringsstrukturen mellom partene. Dette vil også kunne påvirke priser og tidsplaner for dette 
alternativet. 

  Konklusjon 

Med følgende forutsetninger vurderes dette alternativet til å møte programmets målsetninger, 
men realiseringen av målet om kostnadseffektivitet (som definert i kapittel 3) er betydelig  
svekket: 

 At resultatet av risikovurderingene av Informasjonssikkerhet og personvern ikke 
fremtvinger vesentlige nye krav 
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 At de identifiserte eksterne og interne risikoreduserende tiltak blir iverksatt i tide. 
Dette gjelder oppstart av programorganisasjonen og prosjektleveranser som 
moderniseringsprogrammet er avhengig av blir gjennomført i hht avstemte planer.  

 At den endelige reviderte kontrakten med DXC, inkl. detaljert revidert leveranseomfang,  
og reviderte priser er ferdig og innenfor akseptable rammer . 

 

 

 

 


